REGULAMIN PRZEDMIOTU
Nazwa i kod przedmiotu:
Jednostka Wydziału realizująca
przedmiot:
Semestr i rok akademicki
Formy zajęć (wykład, ćwiczenia,
seminarium)
Tryb (stacjonarne/niestacjonarne)
stopień (pierwszy/drugi)
semestr
liczba pkt. ECTS
Kierownik przedmiotu:
Prowadzący zajęcia:
Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagania dotyczące
uczestnictwa

Makroekonomia A11_MAKRO
Zakład Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej
Sem. letni 2021/2022
Wykład 15 godz. Ćwiczenia 30 g.
stacjonarne I stopnia, semestr 2
5 ECTS

Dr Agnieszka Tomczak
dr Agnieszka Tomczak, mgr Bogna Gudowska

brak
Dopuszczalny limit nieobecności nieusprawiedliwionych na
ćwiczeniach: 2.
Większa niż 2 liczba nieusprawiedliwionych nieobecności na
ćwiczeniach
powoduje
niezaliczenie
przedmiotu.
Usprawiedliwienie nieobecności następuje po przedłożeniu
zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego niezdolność do
uczestnictwa
w
zajęciach,
lub
innego
dokumentu
poświadczającego istotny powód nieobecności.
W przypadku prowadzenia zajęć w formie zdalnej (w Teams),
powyższe zasady pozostają niezmienione. Komunikowanie się
studentów z nauczycielami akademickimi w czasie zajęć zdalnych
i nadsyłanie wykonanych przez studentów prac w formie
elektronicznej powinno odbywać się w Teams uczelni, lub/i przez
e-maile nadawane i odbierane w domenie pw.edu.pl, pod rygorem
nieuznania prac jako podstawy zaliczenia przedmiotu.
W sprawach spornych decyzję w sprawie usprawiedliwienia
nieobecności studenta na zajęciach podejmuje dziekan.

Metody weryfikacji osiągnięcia
efektów uczenia się

Metody etapowej weryfikacji osiągania efektów uczenia się:
Ćwiczenia
 kolokwium pisemne w postaci testu, pytań otwartych i/lub
zadań (o szczegółach informują prowadzący ćwiczenia w
poszczególnych grupach), które może się odbyć w dwóch
częściach (w połowie semestru oraz w ostatnim miesiącu



zajęć) lub jako jedno kolokwium z całego programu zajęć
(w ostatnim miesiącu zajęć) – decyzja o terminach należy
do nauczyciela akademickiego prowadzącego dane
ćwiczenia;
aktywność na zajęciach – udział w dyskusji,
rozwiązywanie zadań, przygotowanie i wygłoszenie
referatu, napisanie eseju; o szczegółach, w tym
punktach/kryteriach
dotyczących
poszczególnych
aktywności decyduje nauczyciel akademicki prowadzący
dane ćwiczenia.

Metody końcowej weryfikacji osiągania efektów uczenia się:
 egzamin pisemny – test z pytaniami zamkniętymi i
otwartymi. W przypadku przejścia na tryb zdalny decyzją
władz uczelni test egzaminacyjny odbędzie się w formie
elektronicznej (MS FORMS).
W czasie testu egzaminacyjnego i prac zaliczeniowych dopuszcza
się używanie kalkulatora na urządzeniu z funkcjami wyłącznie
obliczeniowymi..

Zasady zaliczania przedmiotu i
wystawiania oceny końcowej z
przedmiotu

Zgodnie z § 17 ust. 11 Regulaminu studiów: „Dziekan na wniosek
studenta będącego osobą niepełnosprawną może zmienić sposób
weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się na dostosowany do
danego rodzaju niepełnosprawności”. Zgodnie z § 19 ust. 4
Regulaminu studiów: „Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia
efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy
studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń
innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje
ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w
jego bieżącej realizacji”.
Zaliczenie ćwiczeń:
1) obecność na ćwiczeniach
2) aktywność na ćwiczeniach, w tym także przygotowanie i
wykłoszenie referatu lub napisanie eseju, jeśli nauczyciel
akademicki zdecyduje o obowiązkowym referacie lub eseju
jako formie zaliczenia części programu przedmiotu (w
takim przypadku kolokwium na ćwiczeniach jest jedno),
3) uzyskanie pozytywnego wyniku z kolokwiów (kolokwium)
na ćwiczeniach.
W przypadku wprowadzenia przez władze uczelni zajęć zdalnych,
powyższe zasady pozostają niezmienione, jedynie forma jest
elektroniczna.
Kryteria oceny z egzaminu – punkty uzyskane przez studenta z
testu w odniesieniu do maksymalnej liczby punktów/poprawnych
odpowiedzi:
Do 50% 2,0
51%-62% 3.0
63%-72% 3,5
73%-82% 4,0

82%-89% 4,5
90%-100% 5,0
Ocena ogólna z przedmiotu wystawiana jest według formuły:
0,5 * E + 0,5 * Ć
gdzie znak * oznacza mnożenie, E - ocena z egzaminu, Ć- ocena z
ćwiczeń.
Niezaliczenie ćwiczeń i/lub niezdanie egzaminu powoduje
wpisanie oceny 2,0 jako oceny końcowej z przedmiotu.
Student może przystąpić do poprawki z ćwiczeń w terminie
dodatkowym uzgodnionym z nauczycielem akademickim
prowadzącym zajęcia i w tej samej formie, w której odbyły się
zaliczenie lub egzamin. W indywidualnych przypadkach poprawka
może mieć formę odpowiedzi
ustnej. Ostatnia forma
dopuszczalna jest wówczas, gdy student przystąpił do kolokwium
lub egzaminu, wykazując deficyt osiągnięć do 10%.
Egzamin odbędzie się zgodnie z harmonogramem sesji, z
możliwym terminem „0” przed rozpoczęciem sesji (jako terminem
dodatkowym).
O ocenach cząstkowych student jest informowany indywidualnie
w terminie do 7 dni od dnia, w którym odbyła się dana praca (test,
esej, egzamin). Ocena końcowa z przedmiotu jest wpisywana w
systemie elektronicznym Uczelni.
Zasady powtarzania przedmiotu z
powodu niezadowalających
wyników w nauce poszczególnych
typów zajęć realizowanych w
ramach przedmiotu
Informacje dodatkowe

Student powtarza przedmiot w całości.

Zgodnie z § 11 ust. 8 Regulaminu studiów: „Na rejestrowanie
dźwięku i obrazu przez słuchaczy w trakcie zajęć należy uzyskać
zgodę prowadzącego zajęcia. W przypadku uzyskania takiej zgody
zarejestrowane materiały nie mogą być udostępniane publicznie”.

